
NOVETATS DEL PROGRAMA FORMATIU 2016-2017  
 

Benvolguts/des, 

 

Des d’avui teniu disponible a la web de la UDMAFIC GIRONA el nou Programa Formatiu 2016-

2017.  Aquest any el programa presenta algunes novetats que us volíem detallar : 

 

1/ Aquest any veureu que hem programat alguna formació específica per algun any de 

Residència concret. Haureu de mirar en la columna “ Dirigit a” del calendari formatiu si us 

pertoca o no fer aquella formació. 

2/ Continuem oferint anualment la possibilitat de poder fer els  BLOC MBE - cursos de lectura 

crítica d’articles científics . Des d’aquest enllaç podreu obrir la Guia per l’autoinscripció als 

cursos de Lectura Crítica : 

https://docs.google.com/document/d/1EEwUk-

6Np4HeOjOAftSNGcKqdyAGz7hnG0xzjBsOBDY/edit?usp=sharing 

 

3/ Aquest any recuperem la formació PBI (Videogravació) en grups i dirigint-la específicament 

als R4 . A fi de poder fer més aprofitable aquesta formació, es faran 2 grups de PBI que faran la 

formació el mateix dia però separadament. Es faran 3 sessions al llarg de l’any. 

PBI-GRUP 1 (ABS GI4/SARRIÀ/SALT) 
PBI-GRUP 2 (ABS GI2,GI3, CANET) 
 

4/ Finalment estrenem una nova modalitat de formació : les Sessions Clíniques dels Residents  

que per motius organtizatius d’espai convocarem a Sta.Clara. Aquestes 6 sessions es repartiran 

al llarg del curs lectiu, tindran lloc a cada cop a una ABS diferent. Aquesta ABS que li 

correspongui, els seus residents (MFiC  i IFiC)  es prepararan, entre tots, un CAS CLÍNIC que 

tingui un interès especial i que permeti que puguin participar-hi residents de diferents anys i 

l’exposaran de manera amena i participativa a la seva ABS. Aquestes sessions estan obertes a 

l’assistència dels tutors. 

5/ I recordeu que com cada any, les Unitats Docents de Girona i de Palamós  (UDMAFiC-

GIRONA i UD-SSIBE) estem preparant la Jornada de Recerca de Residents d’AFiC d'Unitats 

Docents Gironines, enguany la 6ª Jornada. Preveiem realitzar el mes d’abril de 2017, i hi 

podreu presentar els vostres treballs d’investigació. Convocarem les bases de la Jornada més 

endavant. 
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